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 September  «Jeg i en gruppe». Sosial kompetanse 

 
 

 - Meg selv og kroppen min  
- Meg selv og min barnehage  
- Vennskap og trivsel i gruppa 

 Oktober  Språket vårt  
 
Hva er 
bokstaver? 
Vi blir kjent med 
«bokstavhjelpen» 
 

  

Uke 41 Skolens høstferie, vi har ikke førskole denne uka. 
 - Eventyr  

- Tekstskaping i smågrupper 
- Lyd og lytte aktiviteter 

 November  Trafikk 

 
 

 - Nov/des. – besøk til Vitenfabrikken 
- Aktiviteter i forbindelse med besøket til 

Vitenfabrikken 
- TARKUS i trafikken 

 
Foreldresamtaler  

 Desember  Juleaktiviteter og tradisjoner 
  Spesielle oppgaver denne måneden: 

- Vi går i Lucia-tog 13. desember 
- Nissefest 16. desember Vi bidrar med 

innslag i samling. 
 
 

 Januar  I matematikkens verden  

  - Problemløsing og logisk tenkning  
- Matematiske begreper 
- Tallramsen, 0-10 
- Aktiviteter med plassering og sortering 

 Februar  I matematikkens verden 

  - Lek og spill med tall 
- Vi går på formjakt 
- Vi går på talljakt  
- Aktiviteter med sortering 

 Mars  Et blikk mot skolen 
 Uke 9 Skolens vinterferie, vi har ikke førskole denne 

uka. 
  - Skolebesøk i grupper. Dato for besøket 

kommer når det nærmer seg. 
 
Foreldresamtaler mars/april 

 April  Et blikk mot skolen 
  Turer i nærmiljøet, skoleveien 

Uke15 Påskeuka  
  

 Mai  Språklig bevissthet  
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  - Vi leker oss med sang, rim og regler 
- Stavelser og bokstavene  
- 31/5 -- Felles avslutning for alle 

Kongekrabbane. Vi dekker til fest og har 
ekstra god middag og kos denne dagen  

 Juni  Fra eldst til yngst  
  - 16/6 – Overnatting i barnehagen for alle 

Kongekrabbane 
 

 

Hovedmål for førskolen; forberede barna til skolestart 

- Å gjøre det enkelte barn så trygg at det å begynne på skolen blir en fin opplevelse, 

samt å skape en sammenheng mellom barnehage og skole.  

Gruppefokus – fellesskap og tilhørighet 

 Barna skal utvikle sosiale ferdigheter gjennom samhandling med andre. 

 Barna skal bli trygge til å delta i ulike aktiviteter 

 Barna skal ha aksept for at alle er forskjellige 

 Vi drar på turer og har varierte opplevelser som gir mye felles erfaring og læring 

Enkeltbarnet 

 Skal utvikle et godt selvbilde gjennom ulike mestringsoppgaver 

 Skal tørre å være i fokus 

 Skal utvikle et god språklig kompetanse gjennom blant annet å styrke ord- og 

begrepsforståelse 

 Skal få selvstendighetstrening (det å kle på- og av seg selv, hold orden i klær og 

utstyr, få utføre ulike ansvarsoppgaver, hygiene) 

 Skal kunne melde fra om egne behov 

 Skal få trening i å konsentrere seg over tid 

 Skal utvikle motoriske ferdigheter (grov- og finmotorikk)  

 
I rammeplanen står det; 
 

«Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. 
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer 
med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter». 
(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold) 


